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V BLANENSKÉ NEMOCNICI

SE DO PLAVEK HUBNE BEZBOLESTNĚ
Milí pacienti a klienti,
držíte ve svých rukou první vydání nemocničního
zpravodaje, se kterým se každého čtvrt roku budete setkávat. Chceme tímto způsobem zlepšovat komunikaci a vztahy mezi našimi lékaři
a pacienty a v neposlední řadě chceme, abyste
na jednom místě našli vše důležité, co o naší
nemocnici potřebujete znát. Věřím, že užitečné
informace a rady z našeho zpravodaje budou
inspirací a návodem, jak si život užívat s radostí
bez zbytečných zdravotních starostí.
Protože se blíží prázdniny a s nimi se vždy zvyšují i zdravotní rizika, připravili jsme pro vás letní
číslo plné tipů a nápadů, jak se vyvarovat nežádoucím problémům. Velká část našeho premiérového čísla se proto věnuje nebezpečím, které
s sebou nese pobyt na slunci. Věděli jste například, že ochranný krém s faktorem 50 neznamená, že se nemůžete spálit nebo že společná
sociální zařízení v kempech skrývají nepříjemná
plísňová rizika?
Mezi nejzajímavější téma čísla patří revoluce
v metodách, kterými lze dosáhnout krásné a bezchybné postavy bez námahy. Estetická medicína
kožního oddělení blanenské nemocnice nabízí
ženám i mužům možnost bezbolestného hubnutí
formou nechirurgických zákroků, která přináší
výsledky už po několika procedurách. A nakonec přinášíme také informace o tom, co je nového v zabezpečování lepších služeb pro
pacienty. Nemocnice Blansko se zařadila mezi
první nemocnice v republice, které posilují bezpečí svých pacientů a chrání jejich soukromí.
Pevně doufám, že si každý čtenář najde ve zpravodaji své téma. Naše nemocnice se chce stát
nejen dokonalým poskytovatelem zdravotnické
péče na Blanensku, ale také usiluje o neustálé
zlepšování komunikace s pacienty a klienty.
Přeji krásné bezstarostné léto.

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
Ředitelka Nemocnice Blansko

Blansko – Estetická dermatologie blanenské nemocnice v těchto
dnech zaznamenává vlnu zájmu před nadcházejícími letními měsíci. Nové služby, které nemocnice začala v posledních týdnech
nabízet, totiž rychle plní zdejší ambulanci krásy. Zájem o neinvazivní způsob liposukce výrazně narůstá a kromě odstraňování
tuků v problémových partiích, si především ženy nechávají formovat i méně obvyklá místa na těle.

„Kromû bfiicha, h˘Ïdí a stehen si Ïeny nechávají tvarovat také paÏe a podbradek. To jsou ãásti tûla, která
jsou po cel˘ rok neustále na oãích, a zároveÀ jde o takové partie, které lze jen velice tûÏko vytvarovat vlastními silami,“ pfiibliÏuje stále ãastûj‰í pfiání klientek
primáfi koÏního oddûlení blanenské nemocnice Lubomír Novotn˘.
KoÏní oddûlení nemocnice v Blansku, pod které
spadá i estetická medicína, si proto pofiídila nejmodernûj‰í pfiístroje. Ty umoÏÀují nabídnout klientÛm kombinaci finanãnû pfiijateln˘ch metod formování postavy.
„Nejvhodnûj‰í je kombinace v‰ech tfií metod v pûti aÏ
deseti opakováních podle individuálních poÏadavkÛ na
redukci. Na oddûlení vyuÏíváme ultrazvukovou a radiofrekvenãní lipol˘zu s následnou manuální a pfiístrojovou lymfodrenáÏí,“ doplÀuje primáfi Novotn˘.
Obléknout staré dÏíny je nejlep‰í dárek
Liposukce totiÏ uÏ zdaleka nepatfií mezi sluÏby, které

si mohou dovolit pouze lidé s nadprÛmûrn˘mi pfiíjmy.
Kombinaci rÛzn˘ch forem neinvazivního hubnutí si
mÛÏe dnes dovolit prakticky kaÏd˘. „Procedury jsou nebolestivé a nevyÏadují Ïádná pfiedchozí ani následná
omezení, protoÏe jsou velice ‰etrné. Je to srovnatelné
s klasick˘m kosmetick˘m o‰etfiením, na které se po
urãité dobû Ïeny znovu vrací,“ popisuje revoluãní metodu hubnutí v blanenské nemocnici primáfi Novotn˘.
Podle prÛzkumÛ Ïenám dopnutí star˘ch dÏín zvedne
hladinu endorfinu rychleji, neÏ hodina v posilovnû.
Proto to jsou pfiedev‰ím ony, které plní ambulance
estetick˘ch lékafiÛ. MuÏi si nechávají odstraÀovat podkoÏní tuk a tvarovat problémové partie mnohem ménû
ãasto. „Vût‰inou, kdyÏ k nám pfiijde muÏ, tak chce udûlat radost své Ïenû nebo partnerce a zákrok ji zaplatí.
Nebo rovnou koupí poukaz na zkrá‰lující procedury
jako dárek,“ zakonãuje primáfi Novotn˘.
Více informací naleznete na adrese www.nemobk.cz
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JAK SE V LÉTĚ NESPÁLIT A SLUNEČNÉ DNY SI UŽÍT

S letními měsíci přichází příjemné
chvíle volna strávené na cestách za
sluncem a za zábavou. Se zvyšujícím se
slunečním zářením se ovšem objevují
rizika, proti kterým bychom se měli
důkladně chránit a nepodceňovat je

KoÏní oddûlení blanenské nemocnice pfiichází
s tipy, se kter˘mi bude pobyt na slunci radostí bez
zbyteãn˘ch starostí.
Vûdûli jste, Ïe…
• Nejvût‰í riziko pfiedstavuje pobyt na pfiímém
slunci mezi 11 -15 hodinou
• Minimální ochrann˘ faktor pfiípravku na opalování by mûl b˘t alespoÀ 25
• Na obliãej je ideální nanést krém odpovídající
jedné kávové lÏiãce (cca 3 g), na tûlo pak pfiibliÏnû dvû polévkové lÏíce (cca 30 g)
• Nejcitlivûj‰ím místem jsou rty, které je nutné
chránit leskem s vysok˘m faktorem
• Pobyt ve stínu nezaruãuje dostateãnou ochranu.
UV záfiení se odráÏí od pláÏového písku, betonu,
snûhu, vody a sníÏení teploty vzduchu nemusí
znamenat sníÏení UV paprskÛ
• I pfies obleãení se ãlovûk spálí. Triãko a ko‰ile poskytují ochranu srovnatelnou s ochrann˘m faktorem o velikosti 6
• Se zvy‰ující se nadmofiskou v˘‰kou stoupá intenzita UV záfiení asi o deset procent na kaÏd˘ch
tisíc metrÛ pfiev˘‰ení
• Dûti do ‰esti mûsícÛ vûku by nemûly b˘t vÛbec
vystavovány pfiímému slunci. Nejen, Ïe hrozí riziko spálení, ale také to zatûÏuje jejich krevní
obûh
• Nejvíce jsou pfii opalování ohroÏené dûti. Pfied
patnáct˘m vûkem tráví na slunci nejvíce ãasu a je-

jich pfiirozená obrana není dostateãnû vyvinutá.
Hrozí pak riziko melanomu v dospûlosti
Nejãastûj‰í prohfie‰ky pfii opalování
• Lidé zapomínají mazat krk, ãelo, nárty a pak
oblasti v tûsné blízkosti odûvu
• Vodûodoln˘ krém je nutné znovu mazat i poté,
co vylezete z vody. Vodûodoln˘ znamená, Ïe
chrání tûlo pfiímo ve vodû, která UV paprsky
také propou‰tí
• Solárium nesniÏuje riziko spálení na pfiímém
slunci. Opálení v soláriích navíc odborníci
a lékafii nedoporuãují, protoÏe záfiivky nejsou
zdrojem pfiirozen˘ch UV paprskÛ
• Ochrann˘ faktor 50 neznamená, Ïe se nespálíte.
âíslo pouze oznaãuje dobu, po kterou je pokoÏka
chránûná
Kalkulaãka ochranného faktoru:
Pfiíklad: KÛÏe mi zãervená po 10 minutách a chci
strávit u vody dvû hodiny (120 minut).
V˘poãet: 120/10 = 12 (ãíslo ideálního faktoru) –
obecnû se doporuãuje ho zv˘‰it v závislosti na tom,
pokud pob˘váme v tropech, nebo na horách ve
vy‰‰ích nadmofisk˘ch v˘‰kách.
Mám-li ochrann˘ faktor 25 a kÛÏe mi zãervená
po 10 minutách, tak je to ochrana po dobu 25 x 10
= 250 minut. To znamená, Ïe se musím mazat kaÏdé
ãtyfii hodiny.
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LETNÍ DOVOLENÁ: NEKAŽTE SI JI ZDRAVOTNÍMI KOMPLIKACEMI
Stfievní potíÏe
Pfiedstavují nepfiíjemné zdravotní ohroÏení v letních mûsících. Provázet je mohou i bolesti hlavy
a bfiicha. Ochranu pfied prÛjmovit˘mi onemocnûními zajistí dostateãná tepelná úprava potravin a jejich okamÏitá konzumace, správné skladování rychle
se kazících potravin, dÛkladné mytí zeleniny a ovoce,
nepouÏívání vody z neznám˘ch zdrojÛ a samozfiejmû
pravidelná základní hygiena a ãasté mytí rukou.

Bezstarostnou a klidnou letní dovolenou může narušit nejedno potenciální
riziko, které ohrozí dny volna prožité
ve zdraví a pohodě. Přinášíme vám několik postřehů, které pomohou předejít letním nástrahám.

neboÈ hmyz je nejãastûj‰ím pfiena‰eãem chorob
a navíc bodnutí není nic pfiíjemného a dává o sobû
vûdût ãasto nûkolik dnÛ.

Plísnû
V neposlední fiadû je dÛleÏité b˘t na pozoru pfii
pohybu ve spoleãn˘ch sprchách a toaletách, kde se
mnoÏí plísÀová onemocnûní. Proto doporuãujeme
nosit vlastní obuv pfii kaÏdé náv‰tûvû sociálních zafiízení.

Spáleniny
Mezi dal‰í naru‰itele pohody patfií problémy
vzniklé z pfiehfiátí organizmu a spálená kÛÏe. Prevence je v tûchto pfiípadech velmi jednoduchá. DÛleÏit˘ je pfiísun velkého mnoÏství tekutin, ochranná
pokr˘vka hlavy, opalovací krém s odpovídajícím UV
filtrem, omezení fyzické aktivity a osvûÏování tûla
sprchou ãi koupelí.

Infekce, exotické nemoci
Pokud se chystáte do tepl˘ch krajin, mûli byste se
informovovat o moÏn˘ch infekãních nákazách a typech oãkování, kter˘m pomÛÏete onemocnûním
pfiedejít. NezapomeÀte si pfiibalit také repelent,

Základní vybavení cestovní lékárniãky:
• pravidelnû uÏívané léky, analgetika na bolest, léky
proti horeãce a alergii (na sluníãko, ãi pfii bodnutí hmyzem)
• kapky na zánût spojivek a uvolnûní nosu, gel
proti hmyzím ‰típancÛm, sprej proti drobn˘m
spáleninám, pfiípravek k dezinfekci drobn˘ch
odûrek a ran, náplasti
• lék proti nevolnosti a zvracení v dopravním prostfiedku, pfii cestû do exotick˘ch zemí léky proti
stfievním problémÛm
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RYCHLE OPALOVANÁ PLEŤ
POREVOLUČNÍ OPALOVACÍ BOOM
PŘIVÁDÍ NA KOŽNÍ V BLANSKU STÁLE VÍCE LIDÍ PŘESTÁVÁ BÝT TRENDEM
Blansko – Evropský den melanomu, který začátkem května přivedl na kožní
oddělení v Blansku desítky pacientů, upozornil na zvýšené riziko výskytu rakoviny kůže.
Podle primáfie koÏního oddûlení Lubomíra Novotného je dÛleÏité, aby se lidé preventivnû chránili
v prÛbûhu celého roku a s podezfiel˘mi nálezy v podobû matefisk˘ch znamének a pigmentov˘ch skvrn
pfii‰li co nejdfiíve. Nejvíce nyní na nedbalost doplácí
ti, které zasáhl siln˘ opalovací trend.
„V posledních letech se zaãíná v˘raznû negativnû
projevovat boom opalování, kter˘ postihl populaci
v závûru minulého století. Rychlé roz‰ífiení opalování
v solárních zafiízeních a cesty za rovníkov˘m sluníãkem bez bliÏ‰ího pouãení zanechaly následky v podobû vût‰ího v˘skytu melanomu právû u této

rizikové skupiny lidí,“ seznamuje s ãast˘m v˘skytem
koÏního nádorového onemocnûní primáfi blanenské
nemocnice Lubomír Novotn˘.
Situaci ve vût‰inû pfiípadÛ zhor‰uje fakt, Ïe lidé
vzniklá a rostoucí znaménka ignorují a s jejich vy‰etfiením vyãkávají. K lékafii se pak vydají aÏ po nûkolika mûsících. Pfiitom melanom, kter˘ se léãí v raném
stádiu, nese pomûrnû malá rizika a nevyÏaduje následnou léãbu. Neléãen˘ melanom prorÛstající do
tûla je naopak jedním z nejzhoubnûj‰ích lidsk˘ch
nádorÛ.
- red -

V souãasné dobû podle primáfie koÏního oddûlení
Novotného narÛstá procento pfiedev‰ím mlad˘ch
lidí, ktefií si zaãínají uvûdomovat rizika plynoucí
z opalování kÛÏe se znaménky a v období pfied
letními dovolen˘mi poÏadují vy‰etfiení, pfiípadnû si
nechají znaménko odstranit úplnû.
„V tomto pfiípadû platí více neÏ kdy jindy, co si
kÛÏe z mládí pamatuje, to se pozdûji projeví. Problémem je právû rychlé stárnutí kÛÏe vlivem nadmûrného opalování. Dal‰ím dÛleÏit˘m momentem
je opalování mal˘ch dûtí. Rodiãe si neuvûdomují, Ïe
nahé batole u vody vystavují enormnímu riziku,“
fiíká Lubomír Novotn˘ a dodává, Ïe i v tomto smûru
uÏ zaãínají b˘t pacienti zodpovûdnûj‰í. Po ãastém
opalování kÛÏe totiÏ rychleji stárne a pfiípadné
omlazování pleti je pro lidi nákladnûj‰í estetickou
investicí.
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NEMOCNICE MUSÍ CHRÁNIT

SVÉ PACIENTY I PŘED ZLODĚJI
Blansko – Blanenská nemocnice v rámci přípravy k akreditaci SAK ČR (Spojená akreditační komise České republiky) přijala
zásadní opatření, kterým se zařadila mezi průkopníky v zabezpečování soukromí pacientů v Jihomoravském kraji, kde
zmíněnou akreditaci naplňuje zatím pouze jedno zdravotnické zařízení, a tím je Masarykův onkologický ústav v Brně.
Cedulky se jmény pacientÛ na informaãních tabulích pfiede dvefimi lÛÏkov˘ch oddûlení jsou minulostí. Náv‰tûvy si tak musí informace o tom, kde
leÏí jejich rodinn˘ pfiíslu‰ník nebo znám˘, zjistit
pfiímo od nejbliÏ‰í osoby urãené samotn˘m pacientem a oprávnûné dostávat informace o jeho zdravotním stavu, nebo pfii náv‰tûvû nemocnice
informace získat pfiímo u slouÏícího lékafie nebo sestry konkrétního oddûlení. A i kdyÏ si lidé zvykají
na nové opatfiení pomalu, je podle vedení nemocnice jen otázkou ãasu, kdy se stane standardem
v kaÏdém zdravotnickém zafiízení v âeské republice. Opatfiení je pfiímo spjato s posilováním práv
hospitalizovaného pacienta.
„Na jednotliv˘ch oddûleních leÏí pacienti s více
ãi ménû váÏn˘mi zdravotními problémy a ve svém
stavu jsou náchylnûj‰í k vlivÛm z vnûj‰ího prostfiedí. Vlastní opatfiení nám tak umoÏní mít nejen
lep‰í pfiehled o náv‰tûvách, ale v˘raznû také eliminujeme riziko nákaz, infekcí a v neposlední fiadû

také krádeÏí,“ slibuje si od vût‰í ochrany pacientÛ
fieditelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková. Ne v‰ichni pacienti si navíc náv‰tûvy pfiejí.
âasto se totiÏ nachází ve fyzickém i psychickém
rozpoloÏení, ve kterém nechtûjí b˘t sv˘m okolím
vidûni.
Podle vedení nemocnice je vefiejnost postupem
nemocnice zaskoãená. Lidé si totiÏ na zv˘‰ené soukromí a ochranu v ãesk˘ch nemocnicích teprve
zvykají. Hlavním smyslem bezpeãnostního opatfiení je tak zv˘‰ení soukromí pacientÛ, ale
i ochrana jejich majetku. Stále ãastûji se totiÏ objevují pfiípady, kdy si zlodûj nejprve ovûfií, Ïe je obûÈ
hospitalizována v nemocnici, a pak uÏ jde do prázdného bytu najisto.
V âeské republice je nemocnice v Blansku jedním z mála zdravotnick˘ch zafiízení, které k tomuto
kroku pfiistoupilo. V sousedním Nûmecku, Rakousku a v dal‰ích zemích jde v‰ak o bûÏnou záleÏitost, která je známkou kvalitní zdravotnické péãe.

„U nás lidé neumí komunikovat s lékafii o stavu
pacienta. Neuvûdomují si, Ïe je dÛleÏité vûdût, jak
se mohou k pacientovi na náv‰tûvû chovat, jak
dlouho je na náv‰tûvû vhodné setrvat, zda náv‰tûvou neru‰í ostatní pacienty na pokoji, v jakém
poãtu a frekvenci náv‰tûvy realizovat, jak je na tom
pacient nejen po fyzické stránce, ale také psychicky.
To jsou právû dÛleÏité informace, které se náv‰tûvy
pfii ohlá‰ení na sesternû dozví,“ vidí dal‰í pozitiva
opatfiení fieditelka Danihelková. Personál tímto
také získává naprost˘ pfiehled o pohybu cizích osob
na oddûlení.
Nemocnicí v Blansku projde roãnû na tfiiãtvrtû
milionÛ pacientÛ a v Jihomoravském kraji patfií
mezi nejmodernûj‰í zafiízení s odbornou péãí na vysoce profesionální úrovni. V souãasné dobû se nemocnice pfiipravuje na dal‰í akreditaci v systému
bezpeãnostních procesÛ.
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